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 عبد الكريم الخضير /الشيخ
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  :أما بعد ،وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللاي-سالم أحمد بن علي بن حجر يقول اإلمام الحافظ شيخ اإل
صلى هللا عليه -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه- يسلماألوعن بريدة بن الحصيب 

بن اوزاد  ((اآلخرةتذكر  هافإن)): وزاد الترمذي ،رواه مسلم ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) :-وسلم
 .((وتزهد في الدنيا)): -ههللا عن رضي-بن مسعود اماجه من حديث 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
 .أجمعين

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول  :قال -رضي هللا تعالى عنه- يسلماأل بن الحصيبوعن بريدة 

كنت نهيتكم عن ))فع اثم رفع هذا الر  ،جاء النهي رافع لإلباحة األصلية ((عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم))
- كنت)) :والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث ،النهي عن زيارة القبور منسوخة ((هاو زيارة القبور فزور 
ند أهل العلم االستحباب لوجود العلة وهذا أمر وحكمه ع ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها -يعني في الماضي

العلة تدل على  ((تزهد في الدنيا)) :وفي اللفظ اآلخر ((فإنها تذكر اآلخرة))واألثر المترتب على الزيارة 
ن كان األصل في األمر الوجوب ،االستحباب وبعضهم  ،بعد منع ،ر: إن هذا أمر بعد حظقد يقول قائل ،وا 

َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا{ة ر اإلباحظد الحعيطلق في األمر ب اَلُة َفانَتِشُروا{ [( سورة المائدة2)] }َواِ   }َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
وهنا األمر ال شك أنه  ،رمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظلكن المحقق أن األ ،لإلباحة [( سورة الجمعة01)]

َحتَّى ُزْرُتُم *  }َأْلَهاُكُم التََّكاُثرُ  :-جل وعال-قوله في  ((فإنها تذكر اآلخرة)) ،والعلة تدل على هذا ،لالستحباب
إن  أمور الدنيا حتى حصلت لكم هذه الزيارةوال واألوالد و فشغلكم التكاثر في األم [( سورة التكاثر2-0)] اْلَمَقاِبَر{

ن كنت أموات يع ،كنتم أحياء جل -األعرابي قوله ولذا لما سمع  ،فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر ،بالموت ينوا 
أخذ من هذه  ،بعث القوم ورب الكعبة :قال [( سورة التكاثر2-0)] َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر{*  }َأْلَهاُكُم التََّكاُثرُ  :-وعال

 ،ستدل باآلية على البعثاف ،ال يمكث في مكانه الزائر ،ألن الزائر ال بد أن يعود ؟لماذا ،اآلية دليل على البعث
 ،القبر أول منازل اآلخرة ،لالعتبارزائر نفسه أو المزور لزيارة القبور فيها األثر النافع سواء كان ل وال شك أن

يعني إذا كان  ،ألنه مرحلة حاسمة ؛مما يتأثر بغيره يبكي عند القبر أكثر -عنهتعالى رضي هللا -وكان عثمان 
ذا كان غير ذالقبر مريح فما بعده أريح  .لك فما بعده أشد، وا 



وغطى  ،رانالالقلوب من  ، لما غشىلكن قد ال يحصل له األثر ،كر اآلخرة بعض الناس يزور القبورتذ
ر كان الناس إذا م   ،ما كانت أحوالنا مثل اآلن أبدا   ،هذا كل إنسان يجده في نفسه ،عليها الشبهات والشهوات

إنما  ،لمراد السبب الخوف من الموتوليس ا ،يتصورون هذه الجنازة ،بالجنازة من الشارع الناس أسبوع يتأثرون 
ال بعض الناس جبلي يخاف ،سبب الخوف مما بعد الموتال  عنده خوف وهلع وجزع هذا ما ،يخشى الموت ،وا 

ال ما فائدة الخوف لمي يبعث على العوالخوف النافع هو الذ ،الموت لكن اإلشكال فيما بعد ،هو بالمطلوب  ؟وا 
 ل.ملم يبعث على العإذا  بل هو صفة نقص ،الخوف ال يفيد
تجد  ،وأنت على شفير القبر تجد الناس يضربون في كل باب ،ن غطى على القلوب، الرااآلخرة تذكر

وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه في المقبرة، التاجر أحيانا  يعرض المساهمات 
منذ مدة ما رآه تجده يتحدث معه في  ا  شخص شخص رأى ،وتجد يعني تجد جميع األصناف ،أنه يشاركه فيها

تجد  ،بين المسلمين وجدتأمور ، المقصود أن هذه وقد يعرض عليه االستجابة لدعوته ،أمور ليس بحاجة إليها
ورجل خمسيني نصف  ،بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر ،الكالم في وادي والوضع الراهن في وادي

لكن  مالمقصود أنه ال نفرق بين أهل البلد وغيرهيعني، وهو من أهل البلد  ،القبرلحيته أبيض يدخن على شفير 
: ألنه إذا قلنا ؛لك في كثير من القضايا، كما يعلل بذجاهل ومن بلد بعيد وال يفرق وال كذاإن هذا  :قد يقول قائل

تجد العامل و  ،نعم هذه قيلت ؟الحراممن يش الحالل عمال ويش يدريهم إ الءوا: هؤ ن النغمات الموسيقية حرام قالإ
ذا تمن يدخل في الصالة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقى هذا  :لجه بعد ذلك قيم عليه أو و  لك، وا 

فالمقصود  ،إذا كان ال يفهم بالعربية يفهم بلغته ،مسلم ومكلف ؟يدري  ليش ما ء،شي سكين ما يدري عنعامل م
والقلب الذي ليس  ،بد لها من حياة القلوب ال ،أن هذا من موت القلوب وال شك ،أنه وجد مثل هذا التصرفات

َ ِبَقْلٍب َسِليٍم{*  }َيْوَم ََل َينَفُع َماٌل َوََل َبُنونَ ينفع  بسليم ال أن  ومن أراد [( سورة الشعراء88-88)] ِإَلَّ َمْن َأَتى َّللاَّ
لكن مدة ثم  ،كثير من الناس يزور المقابر :يقول "مألهاك" :تفسير القرطبي في سورة يستفيد في هذا الباب فليقرأ

ألنها  ؛طول المدة يبقى لها أثر المحتضر حتى مع ة، مشاهدهذا عليه بمشاهدة المحتضرين ،يجد األمر عادي
فال بد أن يجد  ،يخصه من هذه األلوان وكل إنسان من المحتضرين له ما ،بل على ألوان ،ليست على لون واحد

 .ما يؤثر فيه
لك ؛ ألنه لو ال ذتذكر الموت واإلكثار من ذكره أمر مطلوب ،تذكر اآلخرة ((اآلخرةفإنها تذكر ))

 ((وتزهد في الدنيا)) :بن مسعودابن ماجه من حديث ااد ، وز ونسوا العمل لآلخرة ،الناس في دنياهم لالسترس
فمثل ما تقدم  ،على صاحبها ال شك أنه يقطع اللذة ية مساكن األمواتؤ ور  ،ية األموات، ورؤ يعني ذكر الموت

 ،وال في كثير إال قلله ،يته في قليل أال كثرهال يكون ذكره فضال  عن رؤ  الموت((م اللذات دأكثروا من ذكر ها))
 .وهللا المستعان

 ،دل على السنية، لكن العلة تلألمر ا  إتباعوقال بعضهم بوجوبها  ،فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم
 -عليها السالم-وجاء في مريم  ،لاوالنساء يدخلن في عموم خطاب الرج ،هذا األمر خطاب للرجال ((فزوروها))

 .لكن جاء ما يخص المرأة من حديث أبي هريرة ،دخل في عموم خطاب الرجال، فالمرأة تأنها كانت من القانتين
 ه؟قرأت



 َل.
  .اقرأ

أخرجه  "رات القبور"لعن زائ :-يه وسلمصلى هللا عل-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
  .بن حباناوصححه  ،الترمذي

 ،ه الترمذيجرات القبور أخر لعن زائ -صلى هللا عليه وسلم-هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول هللا 
خراجهن من النص العام ،يدل على منع النساء من زيارة القبور ،شواهدهبوهو صحيحه  ،بن حباناوصححه   ،وا 
فال يجوز  ،عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر ، وذلك لما جبلالنص األول خاص بالرجال أي جعل

يحمله بعض العلماء وهذا اللفظ جعل  ،بصيغة المبالغة "ن رسول هللا زواراتعل" :للمرأة أن تزور القبور في لفظ
 ،رات ولو مرة واحدةائز  ؟ وهنامن كررهلكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن ، على المكثرات من الزيارة
 ،والمبالغة في الزيارات يشملها ،ومن تكرر الزيارة يشملها ،مرة واحدة يشملهار فمن تزو  ،يصدق عليها أنها زائرة

عن يدل لال ،وهو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب ،من رحمة هللاواإلبعاد عن هو الطرد لوعلى كل حال ال
-منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة  ،بالنسبة للمرأة كبيرةعلى أن الزيارة 
-وعائشة  ،-عليه الصالة والسالم-وهذا بعد وفاته  ،أنها زارت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر -ارضي هللا عنه
ل الديار من لسالم عليكم أها :قولي)) :قال ؟إذا زرت القبور :يا رسول هللا كيف أقول :قالت -ارضي هللا عنه

ن ،المستأخرينيرحم هللا المتقدمين منكم و  ،المسلمين والمؤمنين ماذا فهي تسأل  ((ن بكم الحقو  -شاء هلل إن- اوا 
، وأما ما عنليمكن هذا تخريجه على أنه قبل ال ،ن الزيارة حرام: إولم يقل لها ،فأخبرها ما تقول ؟تقول إذا زارت

به عبد الرحمن هذا اجتهاد منها ال يعارض  ازيارة أخيهمن  -عليه الصالة والسالم-ي النب حصل منها بعد وفاة
ت بالمقبرة من غير ، أما إذا مر حديث اللعنبه ال يعارض  ،ولها اجتهادات لم توافق عليها ،المرفوع اجتهاد منها

 ؟نعم ؟هل يسلم أو ال يسلميعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور ف ،مسألة التنبيه عليها مطلوب وهذه ،زيارة
 ؟بدليل ،يسلم

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
بعضهم  ؟إذا زرت القبور :كيف أقول ؟يش، وهي تقول إيعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور

نعم السالم قبل الدخول بالنسبة  ،قبل الدخول ؟أنت مار بمقبرة ولم تدخل فكيف تسلم ،أنت ما زرت :يمنع يقول
 :األمر الثاني ،فالسالم عليهم قبل الدخول ال مانع منه ،السالم عليكم أأدخل مثال   ،إشكال هفي لحي مشروع مال

 ؛-عليه الصالة والسالم-التسيلم على النبي  انقطع :نه ال يسلم إال بعد الدخول والمار ال يسلم قلنا: إأنه إذا قلنا
بن عمر يمر بالقبور قبره اوكان  ؟-عليه الصالة والسالم-بي يمكن الدخول على الن ،ألنه ال يمكن الدخول عليه

السالم عليكم أهل  :لفإذا مر بجوار مقبرة قا ،صاحبيه من وراء الحجرة ويسلم وقبر -عليه الصالة والسالم-
عليه -كما يفعل إذا مر بقبره  ،إلى أخره ..المستقدمين منكم والمستأخرين يرحم هللاالديار من المسلمين والمؤمنين 

يا يا رسول هللا، السالم عليك الم عليك الس :ويقولما هو بجدار واحد، من وراء ثالثة جدران  -الصالة والسالم



عليه الصالة -ال نسلم على النبي : إنه ال يسلم من خارج المقبرة أفيلزم من قولنا ،السالم عليك يا عمر ،أبا بكر
القبر دونه ثالثة  ،مكن زيارتهتوالقبر ال  ،نما الزيارة للروضةإ ،هم اآلن الحاصل ليست زيارة للقبر ،-والسالم
رواق بين أيضا  نهم يضعون : إوأنا قيل لي ،فتح لهم للروضة، ي  فالحاصل اآلن أن الزيارة للروضة ،جدران

أو وقف.... يعني كما لو وقف سيارة  ،زيارتهاال يمكن ل القبور اعلى كل ح ،الروضة وبين الجدار السور
إن شاء هللا -ل األمر فيه سعة اعلى كل ح ،القبور ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشر السورفخارج  ،نعم.. ...عند

فتح لهن ن حتى شكل الناس حينما ي  ؛ ألهو واقع عليه اآلن مما أكثر االحتياطأخذوا من  أنه لو ، مع-تعالى
ال فالنساء وترتيب ر لى إعادة نظ، المسألة يعني تحتاج إض وسعي شديدكجلبة وأصوات ور  ،المجال مزري  وا 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض )) ،ألن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي  ؛شقائق الرجال

منهم  ؟لذي يخص هذه الروضة من العباداتا ما :قد يقول قائل ،خطاب يخاطب به الرجال والنساءهذا  ((الجنة
يعني يستحب  ((النيل والفرات من أنهار الجنة))كما يقال:  ((رياض الجنةروضة من ))قوله:  : إنمن يقول

وال يقرأ في الروضة أكثر  ،وعلى هذا ال يصلى في الروضة ،ال ما يستحب ؟لناس يسبحون في النيل والفراتل
اض الجنة تفسير ري ((رتعواامررتم برياض الجنة ف إذا)) :هذه البقعة يشملها عموم الحديث :نقول ،مما فيه غيره

وما  ،وتفسير القوة بالرمي ،كتفسير الظلم بالشرك ،وال يقتضي التخصيص ،بحلق الذكر هذا تفسير ببعض األفراد
  .نعم ،ال يقتضي تخصيص ،أشبه ذلك

 :-رحمه هللا-الحافظ قال 
نائحة ال -صلى هللا عليه وسلم-لعن رسول هللا " :قال -عنهتعالى رضي هللا -وعن أبي سعيد الخدري 

  .ود" أخرجه أبو داالمستمعةو 
أَل  -صلى هللا عليه وسلم-أخذ علينا رسول هللا " :قالت -ارضي هللا تعالى عنه-وعن أم عطية 

  .متفق عليه "ننوح
النائحة  -صلى هللا عليه وسلم-لعن رسول هللا " :قال -رضي هللا تعالى عنه-بي سعيد في حديث أ

من مجرد  دششك أن اللعن أ ال ،ويغني عنه حديث أم عطية ،يفحديث ضعوهو  ،ود" أخرجه أبو داوالمستمعة
ن ك ،ءأخذ البيعة على شي -لعن رسول هللا  ،نعم ،البيعة هذه البيعة على اإلسالم ،نت في مقابل رأس المالاوا 
-حديث أم عطية  ،لكنه حديث ضعيف ،ألنها شريكة لها المستمعة ،النائحة والمستمعة -صلى هللا عليه وسلم

فدل على أن النياحة  ،عند البيعة أال ننوح -صلى هللا عليه وسلم-خذ علينا رسول هللا أ :قالت -ا عنهرضي هللا
ظهار الجزع عليه ال شك أنها حرام ،وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت وفي  ،من النائحة ةفجاءت البراء ،وا 

 ءأنا بري )) :وفيه ((الجاهلية دعوى ب ، ودعاوشق الجيوب ،رب الخدودليس منا من ض)): الحديث المتفق عليه
بل من  ،المقصود أن مثل هذا حرام ،السالقة والشاقة التي تشق الثوبو الحالقة من  ((ق ر ممن حلق وسلق وخ

ظهار ،فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت ،الذنوب كبائر والصبر عند الصدمة  ،الجزع والهلع عليه وا 
والقلب  ،فالعين تدمع ،صوتإظهار نع من أن يبكي اإلنسان من غير ما، لكن ال من يتصبر يصبره هللا ،األولى
-فع صوت فإنه فعله ر وأما البكاء من غير  ،-جل وعال-ال يرضي هللا  ئا  إلنسان أن يقول شي، وال يجوز ليحزن 

 .نعم ،كما سيأتي ،وهذا رحمة ،-عليه الصالة والسالم



الميت يعذب في قبره بما نيح )) :قال -وسلم صلى هللا عليه-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن عمر 
  .-رضي هللا تعالى عنه-ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة  ،متفق عليه ((عليه

ال ، وهو الداخل في حديث عمر و المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع ابن عمر،  ؟بن عمراا 
 ؟ما علق عليه المؤلف ،بن عمراالشارح مشى على أنه 

 .شيخَل يا طالب: 
استدركت  -ارضي هللا عنه-وعائشة  ،بن عمراعلى كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث 

الميت )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -هللا عنه رضي-بن عمر اعن : يقول ،على عمر وعلى ابنه
مثل هذا  ،غيرة بن شعبةالمحديث ن ، ولهما نحوه ميعني يعذب ببكاء أهله عليه ((يعذب في قبره بما نيح عليه

جل -فيكون معارض بقول هللا  ،مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره ،عليه ، وبما نيحالخبر يعذب ببكاء أهله
خذ به الميت فكيف يؤا ، وزر من بكى،هذا وزر من ناح [( سورة األنعام061)] }َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ :-وعال

 ، فأهل العلم لهم أجوبةلك أنكره أبو هريرة، وكذعائشة أنكرت هذا الحديث على عمر اولذ الذي لم ينح ولم يبِك؟
عرف الميت  إذا والنياحةن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء : إمنهم من يقول ةأجوب ،عن هذا

عذابه  ،هذا المنكرى لفيكون عذابه ضريبة سكوته ع م عن هذاههدة أهله أنهم يبكون وينحون ولم ينأن من عا
حينما يجب اإلنكار فيسكت  ،وال شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه ،ه بما جنا نفسهووزر 

ما  ،واألمة في كثير من ظروفها وأحوالها اآلن تجني ضرائب سكوت سنين متطاولة ؟ بلى،اإلنسان ألم يرتكب إثم
على كل حال الذي يرى منكرات، كثير من ال على سكوت أن تواطأ الناس على ال إلىوصلت إلى هذا الحد 
 ،لك هذا أنه يأثم بهذاهم ينوحون ويبكون ولم ينههم عن ذوهذا الذي عرف من حال أهله أن ،المنكر وال ينكره يأثم

 .ن الحديث فيمن أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه: إومنهم من قال ،بهعذب وي
 إذا متتتتتتتتتت فتتتتتتتتتابكيني بمتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتا أهلتتتتتتتتته

 ج

 ي علتتتي الجيتتتب يتتتا بنتتتت معبتتتديوشتتتق 
 ج
 

 هذا معروف عند العرب.
 ومن يبكي حوال  كامال  فقد اعتذر  إلى الحول ثم اسم السالم عليكما

 

منهم من  ،يوصي فال شك أنه آثم بوصيتهمن فمن وجد  ،اذفهم يوصون به ،نعم ،حول كامل يكفي
جل -نه من عدل هللا الكافر، ونقول أيضا : إ بخالف يعذب بذنب غيره وأن المؤمن ال ،حمل الحديث على الكفار

فإذا ذكر  ،ن العذاب هنا توبيخ المالئكة: إمنهم من يقول ،أحدا  بذنب غيره ال مسلم وال كافر بأنه ال يعذ -وعال
 ؟لك؟ ثم ذكر بحسنة أخرى هل أنت كذأنت كذلكهل  :من أفعاله قيل له ة من حسناته أو بفعلهذا الميت بحسن

والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون إثمه ووزره يدل على أن له أثر في المعذب،  ن العذابلك ،ذابهيوبخ 
  .نعم ،فأثمه على وزره ،وعلى هذا يتحد الحديث مع اآلية ،على فعله

 ........طالب:
هم ال م فبكاؤهم ونياحتهاد به أنه يتألم في قبره مما يسوؤ ن المر : إمنهم من قال : إنه يتألم،منهم من قال

 ،واأللم عذاب ،هذا، يتألم بقيل هذا ،فهو يتألم من أجل هذا األثر فيهم ،لها أثر فيهم :أقول م،ثر فيهشك أنها تؤ 
يتألم من  ؟رأى ولده يبكي ألمر من األمور أال يتأثر من بكاء ولده ال سيما إذا كان كبيرا   ا  يعني لو قدر أن إنسان



ن كان كبيرا   على كل  ،فيتألم من أجل هذا ،سه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته يبكون ويحز في نف ،بكاء ولده وا 
وأن هذا  ،لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة ،كثيرة في هذا الحديث من قبل الشراححال هناك تأويالت 

 .نعم ،لكذ، أو إلصائه بارهم لما يحصل منهموعدم إنك ،لسكوته عليهم ؛من وزره هو ال من وزر غيره
 :-رحمه هللا-قال 

ورسول  ،تدفن -صلى هللا عليه وسلم-نبي لل ا  شهدت بنت" :قال -رضي هللا تعالى عنه-نس وعن أ
  .رواه البخاري  "ه تدمعانينيفرأيت ع ،عند القبر جالس -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
وجاء في  "تدفن -صلى هللا عليه وسلم-ي بنلبنت ل"شهدت  :قال -عنهتعالى رضي هللا -وعن أنس 

-لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول هللا  ،نها رقيةإ :همبعضقال و  ،أن البنت هي أم كلثوم :بعض الروايات
وتسميتها ال  ،تجه أنها أم كلثوممفال ،-عليه الصالة والسالم-فلم يشهد دفنها  ،في بدر -صلى هللا عليه وسلم

بمجرد دمع العين وحزن القلب وال يقال في  ،-عليه الصالة والسالم-نما الحكم متعلق ببكائه إ ،يتعلق به حكم
-لما مات إبراهيم ابنه  -عليه الصالة والسالم-كما قال النبي  ،-جل وعال-رف إال ما يرضي هللا ظمثل هذا ال

ن العين لتدمع ،إن القلب ليحزن )) :-عليه الصالة والسالم ن ،-جل وعال-ا يرضي هللا وال نقول إال م ،وا  على  اوا 
وله  ،لكن هلل ما أخذ ،ال شك أن اإلنسان يؤثر فيه موت قريبه أو موت عزيز عليه ((فراقك يا إبراهيم لمحزونون 

يعني اإلنسان يصعب أن يتصرف التصرف الشرعي مثل  ،األنظارق يومثل هذا الموقف من مضا ،ما أعطى
وال يكون في القلب أدنى اعتراض على قدر  ،وتدمع العين ،حزن القلببأن ي ،-عليه الصالة والسالم-تصرفه 

كان  ءه االعتراض سواألن حزن القلب ينشأ عن ،يعني كثير من الناس ال يتسنى له هذا ،-جل وعال-هللا 
 ير ما يباشر اإلنسان السبب وال يتلفت إلى، يعني نظالمضايقنعم يعني هذه من  ،الملفوظ به أو غير الملفوظ به

وال  ،-جل وعال-إلى هللا  ا  خر أو  ره أوال  ظأن ن مععالج، يأخذ اليعني يمرض يذهب إلى الطبيب  ،السبب البتة
 ،نعم ،خوان من المضايقو إلى قوة العالج وضعف العالج هذا يا إيلتفت إلى الطبيب أو إلى مهارة الطبيب أ

 مع أن هذه ((ال يكتوون وال يسترقون )) :لفاألقال في حديث السبعين  -عليه الصالة والسالم-ولذا النبي 
 ،ن أن تباشر هذه األسباب وال يخدش هذه المباشرة بتوكلك نعملكن ال يمك ،-جل وعال-هللا  أسباب والمسبب هو

 ،هذا مع ليس الكالم ،بعض الناس اعتماده الكلي على الطبيب وعلى العالجيعني بعض الناس يقرب ويبعد 
لكن أال يقر في قلبه ال سيما إذا وجد النفع المباشر  ،والشافي هو هللا ،بب هو هللاشخص يرى أن المس مع الكالم

يعني ال بد  ،المرضوخمد  ت إلى طبيب وأنت في غاية من القلق وشدة األلم أعطاك عالج، يعني جئمن العالج
-النبي  ،يقهذا من المضا ..،رف الذي تعيشه ال بد أن تجدظفي خضم هذا ال ،نعم ء،أن تجد في نفسك شي
عالقته  ،هذه األسبابء من شيبحال أنه التفت إلى لكن ال يتصور  ،باشر األسباب -عليه الصالة والسالم

نا على فراقك لمحزونون  ،وعين تدمع ،وهنا قلب يحزن  ،بالمسبب  -عليه الصالة والسالم-وال يتصور أنه  ،وا 
 الرضان : إبعض الناس يقول ؟ل يتصوره ؟تصور هذا من آحاد الناسيلكن هل  ،اعترض على القدر بحال

يعني إذا مات لك ولدك يكون في  ،أفضل من رضاك بعدمه -جل وعال-بالقدر أن يكون رضاك بما قدر هللا 
 ولذا ،صعب صعب في حال كثير من الناس ،ما يمكن ،نعم ،قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه



 ،ضحك ،التوفيق لما مات ولده ضحك وضاق في نظرهألمر ب عليه ابالقدر لما صع   الرضاالحريص على 
خالف هذا لكن  ،بالقدر اضحك ليحقق تمام الرض ،ما يمكن تدمع العين وال أحزن وال أعترض على القدريقول: 
 .السنة

واإلشكال هنا عند كثير  ،-عليه الصالة والسالم-فالبكاء بغير صوت فعله النبي  ،ه تدمعانفرأيت عيني
يعني كثير من الناس يحث  ي،لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفر  ،نه يستحضر األمور النظريةمن الناس أ

ذا حضر ويورد النصوص ،الناس على الصبر ومن أبرع الناس في  ،ر الناسال مصيبة صب  ا  ال موت و ا  عزاء و ، وا 
هذا  ،صيبة عنده في بيته صفرلكن لما تكون الم ،والجمل واألحاديث التي تحث على الصبر ظسياق األلفا

المصائب مكفرات و  ....((إنما الصبر عند الصدمة األولى)) ؟يشإلكن العبرة في  ،موجود الكالم النظري سهل
األجر المرتب على المصيبة إن  :ومنهم من يقول ،واالحتسابالصبر ، يشترط جل أهل العلم لتكفيرها ذنوبلل

  .نعم ،وفضل هللا واسع ،زائد على أجر المصيبة رقد وأجر الصبر ،ولو لم يصبر ،على المصيبة
 :-رحمه هللا-قال 

))َل تدفنوا موتاكم بالليل إَل أن  :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن جابر 
  ".عليه جر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلىز " :لكن قال ،وأصله في مسلم ،بن ماجهاأخرجه  ((تضطروا

 ......طالب:.
 في شيء؟ إيه

 طالب:.......
نعم هناك أمور فطرية إذا قورنت مع الشرع  ،انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع األمر الشرعيأنت لكن 

فق بينها وبين من المضايق يعني أن تو  بليةلكن هناك أمور فطرية ج ،يغلب الشرع عليها ةلة فيها سعأالمس
: ال تبكي على فال أحد يقول ،حصل منه أكمل حال -ليه الصالة والسالمع-النبي  ،إنسان موفقالشرعية إال إذا 

 .لكن ال تعترض على القدر ،ك وال تحزن عليهولد
دفنوا موتاكم ال ت)) :قال -عليه الصالة والسالم- أن النبي -رضي هللا تعالى عنه-وعن جابر  :يقول

لكن  ،وأصله في مسلم ،-شاء هللا تعالىإن -وهو حديث صحيح  ،بن ماجهاه جأخر  (بالليل أال أن تضطروا(
هذا النهي  ((ال تدفنوا موتاكم بالليل إال أن تضطروا))"، زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه" :قال

الدفن بالليل سبب  ،تقصير في حق الميتلل لك النصوص األخرى أن الليل في الغالب سببما دل على ذمفاده ك
فأكثر من الناس  ،لصالة عليهمن االصالة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس ألن  ؛للتقصير في حق الميت

وقد ال يكفن في كفن  ،ويقل من يشيعه ،عليه ، يقل من يصلييأتي متعب فإذا كانت الصالة عليه والدفن بالليل
صلى هللا -ي ولذا زجر النب ،فال يدفن بالليل ،المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت وقد..، مناسب

زجر  ؟يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصالة عليه ،أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه -عليه وسلم
ألنه قد يذكر النهي  ؛عليه دة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلىالزجر النهي بشو  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

يوسف  هل قوليعني  ،على بقية األحوال ي فال يسر  ةمعين في حالء أو يطلب الشي ،في حال معينة ءعن الشي
زجر أن وهنا  ؟هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة على اإلسالم [( سورة يوسف010)] }َتَوفَِّني ُمْسِلم ا{ :-عليه السالم-



 عليه أدلة؟ وجوازه يدل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه لهذه الغاية فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليليقبر الرجل 
وفعل الصحابة  ،دفن فاطمة ليال   -رضي هللا عنه-وعلي  -وأرضاه رضي هللا عنه- بكر دفن ليال   فأبو ،كثيرة

ليال  فأسرج له  ا  دخل قبر  -عليه الصالة والسالم-عباس أن النبي ابن وفي الترمذي من حديث  ،يدل على هذا
ن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل ،ن بالليل ال بأس بهأما الدف ،إلى أخره ..فأخذ من قبل القبلة وقال ،سراج  ،وا 

إما في كفنه أو في  ،التقصير في حقه إنما هو في حق من دفن بالليل مع والزجر ،لكن الدفن بالليل ال بأس به
المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب  ،وكثرة من يحضر دفنه ،أو في كثرة مشيعيه وتابعيه ،كثرة المصلين عليه

نعم الليل يعوق دون  ،العامة والكهرباء اإلنارةإلى أن وجد  :يعني قل ،تحصيل كثير من األمور كبير عنئق عا
وكثير من الناس  ،الليل والنهار في كثير من األمور ءواستوالكن بعد وجود الكهرباء  ،تحصيل كثير من األمور
ير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار لك كث، ولذنعم يفضل الليل على النهار ،يفضل الليل على النهار

وتيسرت  ،فاألمور اختلفت بعد وجود الكهرباء ،بخالف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سارع إليها ،شق عليه جدا  
تقدم في أحاديث النهي عن الصالة في أوقات  ،الليل سكنأن لكن ينبغي أن السنة اإللهية  ،-وهلل الحمد-األمور 

وأن  ،ينهانا أن نصلي فيهن -صلى هللا عليه وسلم-ثالث ساعات كان النبي " :ث عقبة بن عامرالنهي حدي
 ، وحين تتضيفالظهيرة حتى تزول ، وحين يقوم قائمحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ،نقبر فيهن موتانا

وال يدفن فيها  ،غيرهاال على جنازة وال على  ،األوقات المضيقة ال يصلى فيها " هذهلغروب حتى تغربلالشمس 
  .نعم ،فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان األولى ليذكر به ،بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي ،الميت

 :أحسن هللا إليك يا شيخ
 . حتى يصلي بسكر الالم عليهضبط: نه رجح هنا نقل عن سماحة الشيخ أ

 ؟حديث مسلمزجر 
 .نعم يا شيخ

 ؟عليه المخاطب واحد أو جمع من الناس ، كيف يصليحتى يصِلي عليه زجر أن يقبر الرجل بالليل
ما كنت بين  يموتن فيكم ميت َل)) :حديث عند النسائي، واستدل ببن حجراذكر الشيخ أن هذا ضبط 

 ((ه رحمةفإن صالتي عليه لبه  آذنتمونيأظهركم إَل 
 -عليه الصالة والسالم-نبي عليه ال حتى يصلي ؟-عليه الصالة والسالم-عليه النبي  يعني يصلي

  .نعم ،متجه
 :-رحمه هللا-قال 

صلى هللا -عي جعفر حين قتل قال رسول لما جاء ن :قال -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن جعفر 
 .أخرجه الخمسة إَل النسائي ((فقد أتاهم ما يشغلهم ا  جعفر طعام آللاصنعوا )) :-عليه وسلم

 :في هذا الحديث -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
جعفر الطيار  ،لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب :قال -مارضي هللا عنه-وعن عبد هللا بن جعفر 

جعفر  آللاصنعوا )) :-صلى هللا عليه وسلم-قتل قال رسول هللا  ، حينصاحبيه ؤتة معحينما قتل بم ،المعروف
يمكنهم من صنع  مافلم يكن عندهم من الفراغ  وذهلوا بهذا ،وبخبر وفاته ،أهل الميت شغلوا بميتهم ((طعاما  



 ((يشغلهم اهم مافقد أت ا  جعفر طعام آللاصنعوا ))صنع الطعام لهم ب -عليه الصالة والسالم-الطعام فأمر النبي 
فصنع  ،حسن صحيح :بل قال الترمذي ،وهذا الحديث حديث حسن ،فيعانون بهذا ،ويلهيهم عن صنع الطعام
لكن يصنع  ،ألنه جاءهم ما يشغلهم ؛أقل أحوالهم السنية ((جعفر طعاما   آللاصنعوا )) الطعام ألهل الميت سنة

وصنع الطعام يعد  االجتماعما يشغلهم فمثل هذا كان  جاءهمألنه  ؛بصنع الطعام المباهاةأما  ،لهم بقد الحاجة
هم سواء كان في الضيافات أو ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بين ،هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة ،من النياحة

يجمل لمن أراد أن يصنع لهم  ، فال يحسن أوب حسابهائويحسب للنوا ،في غيرها أن الطعام ال بد أن يزاد فيه
وهذا  ،ضيوفهم ال بأسلهم و  اما يكفيهم ويكفي أقاربهم الذين جاءو  يقدر ،فيأتي بعددهم ؟كم أنتم :فيقول ا  طعام

 فو الظر والمبالغة فقد تكون هذه  المباهاةأما  ،ل أحواله، هذا أقهل الميت سنةفصنع الطعام أل ،أصل في الباب
ما يخطر على  ءمثل هذه المناسبات شيفي يعني وجد  ،ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد ،للمباهاةمكان 
ئات األلوف يعني إذا كنت سمعتم بوالئم األعراس التي هي في غاية السرف التي ينفق فيها عشرات بل م ،البال

ولذا  ،شك أنه ال يجوز بحال السعة فضال  عن حال الضيق في مثل هذا فهذا ال ،وجد ،رفظوجد في مثل هذا ال
يكره أهل العلم كثرة الكالم في أمور  ولذا ،يعني عزاء عزاء لكن بالحد الشرعي ،يأتي بما يخالف الفطر الشرع ال

كما أنه يستحب أن يرى أن في الدين فسحة  ،ن بعض الناسالدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حز 
 مراعاةوال بد من  ،ال بد من التوسط ،لكن بالتوسط في هذا وفي هذا ،اهفي أيام األعياد واألعراس وما أشبه

والتوسع فيه توسع غير  ،فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث ،اآلداب الشرعية في البابين
  .نعم ،مقبول في الظروف العادية هو في هذا ال شك أنه في مثل هذا الظرف أولى بالمنعمرضي وغير 

 :-رحمه هللا-قال الحافظ 
 -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-عن أبيه وعن سليمان بن بريدة 

ن ،المؤمنين والمسلمينالسالم عليكم أهل الديار من )): إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا ميعلمه إن شاء - اوا 
  .رواه مسلم ((نسأل هللا لنا ولكم العافية ،حقون بكم َل -هللا

صلى -كان رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أبيه  -رحمه هللا-بن بريدة هذا حديث سليمان 
لسالم ، اعلى أهل القبورم ساليعلمهم صيغة السالم، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة ال -هللا عليه وسلم

وأما بالنسبة للسالم على  ،السالم ،التعريف هذا بالنسبة للسالم على الميت، والسالم جاء في على أهل الديار
ن شئت فعرففأنت مخير إن شئ الحي ر في تعريفه وتنكيره في سالم يويخ :ولذا يقول أهل العلم ،ت فنكر، وا 

السالم على على أما بالنسبة  ،ألن النصوص كلها جاءت بالتعريف ؛ينكرالميت يعرف وال  مفاده أن ،على الحي
 .بهذا وهذا تاءفجالحي 

، دار قوم مؤمنين ،دار :شك أن المقبرة يقال لها وال ،السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين
نالديار من المؤمنين والمسلمأهل السالم على  ،مسكونة ومعمورة بأهلهاوهي هي دار ف بكم  -إن شاء هللا- اين وا 

 ؟في الموت ؟ يعني هل يشك أحدتفيد شك في اللحاق بهمهل فيها شك؟ المشيئة  شاء هللا وهذه إن ،لالحقون 
نما هذا المشيئة إنما هي للتبرك ،حدأطوائف في البعث فإن الموت ال يشك فيه ت يعني إذا شك ن ،وا  إن شاء - اوا 

 ،فهكذا ينبغي أن يقال ،ينفع هللا به الموتى ،دعاء ينفع بها الموتى ،لكم العافيةأسال هللا لنا و  ،بكم لالحقون  -هللا



واآلخرة العافية في الدنيا و العفو  ،قد أمر بطلبها في حال الحياةو  ..،فالعافية يطلبها ،نسأل هللا لنا ولكم العافية
 بالسالمفوائدها أن ينتفع الميت ومن  ،فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم ،وجاء األمر به ،أمر مطلوب

  .نعم ،له والدعاء
بقبور  -صلى هللا عليه وسلم-مر رسول هللا  :قال -مارضي هللا تعالى عنه-بن عباس اوعن  :قال

ا ونحن لفنأنتم س ،يغفر هللا لنا ولكم ،السالم عليكم يا أهل القبور)) :فقال ،المدينة فأقبل عليهم بوجهه
 .حسن :وقال ،رواه الترمذي ((رباألث

رضي هللا -بن عباس اعن  ،لكن لعله حسنه بشواهده له شواهد ،هذا الحديث حسنه الترمذي وفيه ضعف
السالم عليكم يا )) :فقال ه،فأقبل عليهم بوجه ،بقبور المدينة -صلى هللا عليه وسلم-مر رسول هللا  :قال -ماعنه

السالم عليكم أهل الديار هم أهل  ،معناه معنى ما تقدم ((رأنتم سلفنا ونحن باألث ،هللا لنا ولكم رأهل القبور يغف
ن :هناك قالو  ،أسأل هللا لنا ولكم العافية :وهنا قال ،هللا لنا ولكم يغفر ،القبور  ،حقون بكم ال -إن شاء هللا- اوا 

 ا ،اتفاقدعاء الميت ينتفع بال ،الميت ينتفع بالدعاء إجماال  ، ففالمعنى واحد ،أنتم سلفنا ونحن باألثر :وهنا قال
الدعاء  ،هذه أمور تقبل النيابة ((حج عن أبيك واعتمر))وينتفع بالحج والعمرة  ،وينتفع بالصدقة بال خالف

داء الثواب لألموات أو األحياء مسألة معروفة عند ، وا هصول الثواب، والخالف في و والصدقة والحج والعمرة
فتبقى هذه  ،ما عداها على خالف األصل ذكورة، ويجعلمهذه األمور ال علىفمنهم من يقصر الوصول  ،العلماء
أي قربة فعلها المسلم أي قربة فعلها يدخل في ذلك الصالة والصيام والصدقة والحج من يقول: ومنهم  ،مستثناة
 :يقولو كثير من الناس يقرأ القرآن  ،أو ميت وصلت لحي هاثوابى هدأ أنواع القرب أي قربة فعلها ثم  ،وغيرها
اللهم  :القرآن إذا ختم قاللقراءة المسلمين مكثر وام من الطرائف شخص من ع ،لفالنالقراءة  عل ثواباج اللهم

هذا ديدنه وهو ماشي  ،تيملعمي لع ،إذا ختم ثالثة لجدي لجدتي ، إذا ختم ثانية لوالدتي،جعل ثوابها لوالديا
الثواب أن  ،الكبار ما يرى هذاالشيوخ  إمام المسجد وهو من ،هذابيقول المذهب  ،على قاعدة على المذهبيعني 

وكان رد هذا العامي من عوام  ،له أصل ما ءفالن أنت تفعل شي يا :يقول له ،ما يصل إلى فيما ورد فيه النص
فإن  ،-جل وعال-إلى هللا  ؟يا أخي شوف هذا الكالم بيصل إلى من :قال ،المسلمين وأصحاب العبادة معروفين

، لن يذهب سدىلى أمي أو إلى أبي و وصل إ ال رجع إلي  يعني  : لن يذهب سدى،يقول ،-إن شاء هللا تعالى- ا 
ال رجع يعني ماإن  غير مشروع فهو من  ءأن اإلنسان يتعبد بشي ؟يش، لكن المسألة مسألة إهو برايح وصل وا 

ال فاهلل  ،شك أنه يمنعه من هذه الحيثية هذه الحيثية من يرى أنه ال يصل إال ما ذكر ال لن يضيع  -عالجل و -وا 
المقصود أن  ،-جل وعال-هللا  ، وعلى اإلنسان أن يعمل وأما النتائج بيدالعمل لن يضيع من أحسن عمال ، أجر

 أهدى ثوابها إليه،يفعلها اإلنسان تصل إلى من  ىأي قرب ،منهم من يرى أن الكل يصل ة،هذه المسألة خالفي
وجاء  ،من له حق عليه ما ذكر ال سيما لميتهأن يفعل  فيحرص اإلنسان ،على ما ورد االقتصارومنهم من يرى 

بن القيم واإلمام أحمد ابن تيمية و امن يريد أن يضحي أو يفعل قربه ويهدي ثوابها إلى شيخ اإلسالم  األسئلةمن 
ن شاء هللا إ-وشيخ اإلسالم اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا ال شك أنه يؤجر على هذه النية بال شك 

فهم من هذه  ،نعم إال الدين ونصر الدين ؟التي تربطه بهؤالءلعالقة ا ما ؟لذي يربطه بهؤالءا ألنه ما -ىتعال
 ، نعم فعلىالخالف ثواب المخصص لهذه العبادة فعلىأم ال -إن شاء هللا تعالى-الحيثية ال نشك أنه مأجور 



عليه -ويهدي ثواب الحجة للنبي  يريد أن يحج ،لت عن هذا في مناسباتئقد س  و  ..،بعضهم يقول ،الخالف
فمن  ،الذي دلك على هذا الفعل ،له مثل أجرك -عليه الصالة والسالم-يا أخي النبي  :نقول ،-الصالة والسالم

لك محبة النبي ومع ذ :قال ،فليس بحاجة إليك ،له مثل أجر األمة كلها ،له مثل أجر فاعلههدى كان دل على 
سئلت عن هذا  ،في اإلذاعة ههذا كالم قلت ،يا أخي ما فعله خيار األمة :قولن ،هو تدع -عليه الصالة والسالم-

عليه الصالة -النبي  ،ال يخطر ببالكأنت إذا   :قلت له ،يمكن ما خطر ببالهم :قال ،ما فعله خيار األمة :قلت
ما أدري لحواء، وألف وألف ضحية  ،دمآل ةحجألف  تهشخص من األثرياء يوصي في وصي ........،.-والسالم

 ؟يشإ
 ........:.طالب

  .فعلى اإلنسان أن يقتفي األثر وال يبتدع ،ال ال هذه لم يرد بها شرع
 .هل نطلق عليه مبتدع

  ؟نعم ،على الوارد هو األصل االقتصاروهللا  ،ال شك ،ال هذه بدعة
 .........:طالب

  سن عمال .لن يضيع أجر من أح -جل وعال-وهللا  ،-إن شاء هللا تعالى-هم على خير 
 .يعني برأيك يا شيخ

كل ما يتعلق بأمور  ،يعني أبواب الصدقات كلها ،وما في معناه ،على الوارد راقتصأنا االرأي وهللا 
  .والخالف موجود بين أهل العلم ،على كل حال فضل هللا واسع ...،كلما يتعلق ،الحج والعمرة
 ..........:طالب

  .نعم ،على كل حال هذه القصص معروفة
 :-رحمه هللا-قال 

َل تسبوا األموات )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -ارضي هللا عنه-عن عائشة و 
فتأذوا )) :لكن قال ،نحوه -رضي هللا عنه-ى الترمذي و ور  ،رواه البخاري  ((فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا

  .((األحياء
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ((ال تسبوا األموات)) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قالت -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 

ظهار المساوي  ،ما يكون بالشتم السب عند واألموات جنس عند بعض أهل العلم  :األموات ،وكشف األسرار ،وا 
 ،ال يظلمه عدال   ا  سوف يواجه حكم ،ألنه قد أفضى إلى ما قدم ؛فال يسب الميت ،يشمل المسلمين والكفار

ولم  ،لكن إذا ترتب عليه مصلحة ،وال فائدة منه ،فالسب ال نتيجة له ،ويعاقبه على سيئاته ،فيجازيه على حسناته
نما قصد ،يقصد السب ال ما  :حينما يقال ،وهذا يظهر جليا  في جرح الرواة ،النصيحة وا  فالن كذاب سبيناه وا 

صيانة الدين مقدمة على  ،على هذا التصحيح والتضعيف يترتب ؟لكن ويش يترتب على هذاسبيناه  ؟سبيناه
الكذاب أو هذا الضعيف أو هذا  حذر من هذاعن سب األموات ال يعني أننا ن ىفكوننا ننه ،حرمة األشخاص

 أو جهمي أو باالعتزالكونك تصفه  ؟فالن معتزلي :المانع من أن يقال ويش ،المبتدع الذي يخشى من بدعته



ا، فالنهي عن السب كسب األحياء ال ن ال يمنع تحذيرا  من بدعته التي يخشى ضررهلك رافضي هذا سب له،
عن األمم  ىما حك حكى -جل وعال-وهللا  ،إال إذا ترتب عليها مصلحة أعظم منها ،األحياء بحال يجوز غيبة

لكن لما يترتب على ، وهم قد أفضوا إلى ما قدموا ،وتكفيرهم لألنبياء وقتلهم لهم وجرائمهموذكر كفرهم  ،السابقة
}َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ولم يرد به سوانا  : مضى القومألنه كما يقول عمر وغيره ؛الراجحةلك من المصلحة ذ

تكون  اللئونزدجر  ، ال إنما لنعتبر ونتعظوأفعالهممجرد التفكه بأعراضهم ليست ل [( سورة يوسف000)] ِعْبَرٌة{
 ،فأثنوا عليها شرا  فلم ينكر عليهم -عليه الصالة والسالم-التي مر بها على النبي جاء في الجنازة  ،العاقبة واحدة

جاء في ذكره أنه كان فظا   ،ا  غليظا  ، وجاء في ذمه أنه كان فظيعني النار ،وجبت :وقال ،بل أقرهم على ذلك
: إن مثل هذا شره أو يقال ،هذا كان قبل النهيإن  :فإما أن يقال ،ولم ينكر عليهم ، ولم ينكر عليهم ذمه،غليظا  

يحذر ه فيه ب ، ويقتدىوما كان مما يظهره اإلنسان ويخشى من تعديه إلى غيره ،وال يخفيهظاهر وال يستتر به، 
 .منه

يعني إذا كان لهذا الميت الذي  ((فتأذوا األحياء)) :لكن قال ،وروى الترمذي عن المغيرة نحوه :يقول
أن يذكر رضى شك أن اإلنسان ال ي ال ،به قريبه الحي ىويتأذ ،تأذى بهأرتكب ما ارتكب مما يبرر سبه هو ي

}َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن  ،وأذية المؤمنين سواء كانوا أحياء أو أموات محرمةفيتأذى بذلك،  ،هؤ قريبه بما يسو 
ذي ؤ المقصود أن مثل هذا الم [( سورة األحزاب88)] ْثم ا مُِّبين ا{َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتان ا َوا ِ 

نسأل هللا  ،وأما الكافر فمحل خالف وال أعظم من وصفه بالكفر ،المسلم ، ال سيمايمنع في حق الحي والميت
والمشي  ،ن األذية للميت القعود على قبرهم :أقول ،ال سيما إذا كان مما يستريح منه المسلمون  ،السالمة والعافية

ألن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه )) :وجاء في الحديث الصحيح ،والمشي عليهعلى القبر القعود  ،عليه
وال  ،لقبورإلى اال تصلوا )) :وجاء في حديث أبي مرثد ((فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

 يضطجعأنه كان  -رضي هللا عنه-عن علي وجاء عن ابن عمر و  ،فالجلوس على القبور محرم ((اتجلسوا عليه
للجلوس العادي  ةبالنسبن القعود على القبر : إولذا قال مالك ،ولعل النهي لم يبلغهما ،ويجلس عليه ،على القبر

جدا   بعيد ،لكنه تأويل مستكره بعيد ،جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة وحمل ما ،فيه ءال شي
القبور ال على  بينوقد نهي عن المشي في النعال  القبرأن يوطأ  االمتهانأليس من  ..،اإلنسانيعني  ،يعني

اإلمام معروف حد يبي يقدح في ، و نعم هذا ال شك أن هذا التأويل بعيدا  جدا  من اإلمام ؟القبور فكيف بالقعود
كتاب  انهيناونكون بهذا  ،هذا ضعيف ، وال أحد يتطاول عليه، لكن تأويلهونجم السنن ،إمام دار الهجرة ،ذاته

وأما كتاب الصيام فسوف يعلن عنه الحقا   ،ننهي كتاب الزكاة -تعالى  إن شاء هللا-العشاء  سوفي در  ،الجنائز
 -إن شاء هللا تعالى-األربعاء والخميس والجمعة قبيل رمضان للمناسبة  -إن شاء هللا- في دورة مدتها ثالثة أيام

 ...-إن شاء هللا-وننهيه 
 هللا إليك. أحسن

منهم من يقول األموات )ال( هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر والكافر أفضى إلى ما قدم لكن عامة 
 أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه وال سيما إذا كان له أثر على المسلمين.

  طالب: ..............



يدعو عليهم بالجملة « قاتل هللا اليهود والنصارى »يقول:  -عليه الصالة والسالم-ما فيه مانع النبي 
 عن الخاصة إذا عرف بظلمه. الدعاء على العامة ما فيه شيء فضال  « قاتل هللا اليهود والنصارى »كلهم 

  طالب: ..............

 من أهل العلم من يرى أن النص شامل للمسلم والكافر لكن الكافر ال أعظم من الكفر.
 به اإلخوة اَلختبار سيكون اآلن إن شاء هللا.طالب: فيه تنبيه نن

الشرح الذي أصل سبل السالم سبل السالم مختصر من الشرح والشرح اسمه البدر التمام شرح بلوغ 
 المرام للقاضي الحسين بن محمد المغربي هذا أصل سبل السالم ط بع طبع أخيرا، نعم.

  طالب: ..............

 عالى عنه وأرضاه.هذا رأيه هذا رأيه رضي هللا ت


